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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Pakar 

Berdasarkan Secara umum sistem pakar adalah sistem yang berusaha 

mengadopsi pengetahuan manusia kekomputer, agar komputer dapat 

menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Pertama 

kali program ini dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada 

dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial pada 1980-

an. 

Bentuk umum dari sistem pakar adalah suatu program yang dibuat 

berdasarkan suatu set aturan yang mengaalisis informasi (biasanya diberikan 

oleh pengguna suatu sistem) mengenai kelas suatu masalah spesifik serta 

analisis matematis dari masalah tersebut, tergantung dari desainnya. Sistem 

pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangakain tindakan pengguna 

untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kepabilitas 

penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan (Ekka : 2010). 

2.1.1. Keuntungan Sistem Pakar 

Secara garis besar, banyak manfaat yang dapat diambil 

dengan adanya sistem pakar, antara lain : 

1. Membuat orang awam bekerja layaknya seorang pakar. 

2. Bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. 
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3. Meningkatkan output dan produktivitas. Sistem pakar dapat 

bekerja lebih cepat dari manusia.  

4. Handal dan meningkatkan kualitas. 

5. Sistem pakar menyediakan nasihat yang konsisten dan dapat 

mengurangi tingkat kesalahan. 

6. Membuat peralatan yang kompleks lebih mudah dioperasikan 

karena sistem pakar dapat melatih pekerja yang tidak 

berpengalaman. 

7. Memungkinkan pemindahan pengetahuan ke lokasi yang jauh 

serta memperluas jangkauan seorang pakar, dapat diperoleh 

dan dipakai dimana saja. 

2.1.2.  Kelemahan Sistem Pakar 

Di samping memiliki beberapa keuntungan, sistem pakar juga 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain : 

1. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan dimana 

pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah, 

karena kadangkala pakar dari masalah yang kita buat tidak 

ada, dan kalaupun ada kadang-kadang pendekatan yang 

dimiliki oleh pakar berbeda-beda. 

2. Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar 

berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang 

sangat besar untuk pengembangan dan pemeliharaanya. 

Sistem pakar tidak 100% menguntungkan, karena seseorang 
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yang telibat dalam sistem pakar tidak selalu benar. Oleh 

karena itu perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. 

2.1.3.  Komponen Utama Sistem Pakar   

Sistem pakar terdiri dari beberapa bagian utama:   

1. Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam sistem 

pakar untuk membangun komponen-komponennya dan 

menempatkan pengetahuan dalam basisnya. 

2. Lingkungan konsultasi yang digunakan oleh pemakai untuk 

mendapatkan informasi atau pengetahuan dari pakar. 

Lingkungan pengembangan digunakan sebagai sistem pakar baik dari 

segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. 

Lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli 

untuk berkonsultasi. 

2.1.4.  Akuisisi Pengetahuan 

Merupakan pengumpulan  data-data  dari  seorang pakar ke 

dalam suatu sistem (program komputer). Bahan  pengetahuan dapat 

diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, literatur,  seorang pakar, 

browsing internet, laporan dan lain-lain. Sumber  pengetahuan  dari  

buku,  jurnal  ilmiah,  literatur,  seorang  pakar,  browsing internet, 

laporan dijadikan dokumentasi untuk dipelajari,  diolah  dan  

dikumpulkan  dengan  terstruktur  menjadi  basis  pengetahuan 

(knowledge base). Biasanya  knowledge  engineer membantu  pakar  

menyusun  area  persoalan  dengan  menginterpretasikan  dan  
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mengintegrasikan  jawaban  manusia,  menyusun  analogi,  

mengajukan  contoh  pembanding,  dan  menjelaskan kesulitan 

konseptual. Struktur arsitektur sistem pakar dapat digambarkan 

sebagai berikut :  

 

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Pakar 

1. Antarmuka Pengguna 

Antarmuka pengguna (user irnterface) merupakan mekanisme 

yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk 

berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai 

dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh 

sistem. Antarmuka juga menerima informasi dari sistem dan 
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menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh 

pemakai. Pada bagian ini terjadi dialog antara program dan 

pemakai, yang memungkinkan sistem pakar menerima 

instruksi dan informasi dari pemakai, juga memberikan 

informasi kepada pemakai. 

2. Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan berisi pengetahuan-pengetahuan dalam 

penyelesaian masalah, tentu saja dalam domain tertentu. Ada 

dua bentuk pendekatan basis pengetahuan yang sangat umum 

digunakan, yaitu :  

a) Penalaran berbasis aturan (Rule-Based Reasoning) 

Basis pengetahuan direpresentasikan dengan 

menggunakan aturan berbentuk IF-THEN. Bentuk ini 

digunakan apabila kita memiliki sejumlah 

pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu.  

b) Penalaran berbasis kasus (Case-Based Reasoning) 

Basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah 

dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu 

solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang.  

3. Mesin Inferensi 

Merupakan otak dari sebuah sistem pakar dan dikenal juga 

dengan sebutan struktur kontrol atau rule interpreter ( dalam 

sistem pakar berbasis kaidah).  

 



12 

 

 

Gambar 2.2 Mesin Inferensi 

Di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi 

dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan 

dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau 

kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan 

strategi penalaran dan strategi pengendalian.  

4. Workplace 

Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja. 

Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara dan 

kesimpulan yang dicapai. Ada tiga tipe keputusan yang dapat 

direkam, yaitu : 

a. Rencana : bagaimana menghadapi masalah. 

b. Agenda : aksi-aksi yang potensial yang sedang 

menunggu untuk dieksekusi. 

c. Solusi : calon aksi yang akan dibangkitkan. 

d. Fasilitas Penjelasan : adalah komponen tambahan yang 

akan meningkatkan kemampuan sistem pakar.  

e. Perbaikan Pengetahuan Pakar : memiliki kemampuan 

untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta 

kemampuan untuk belajar dari kinerjanya.  
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2.2.  Certainty Factor 

Diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam pembuatan MYCIN 

pada tahun 1975 untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran (Inexact 

Reasoning) seorang pakar. Teori ini berkembang bersamaan dengan 

pembuatan sistem pakar MYCIN. Team pengembang MYCIN mencatat 

bahwa dokter sering kali menganalisa informasi yang ada dengan ungkapan 

seperti misalnya: mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk 

mengakomodasi hal ini tim MYCIN menggunakan Certainty Factor (CF) 

guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap permasalahan yang 

sedang dihadapi.  

Rumus Certainty Factor adalah sebagai berikut (Arhami, 2004): 

CF[h,e] = MB[h,e] – MD[h,e] 

MB[h,e1 ^ e2] = { 
0                                              MD[h,e1 ^ e2] = 1 

MB[h,e1] + MB[h,e2] * (1 – MB[h,e1]) lainnya 

   

MD[h,e1 ^ e2] = { 
0                                              MB[h,e1 ^ e2] = 1 

MD[h,e1] + MD[h,e2] * (1 – MD[h,e1]) lainnya 

 

Keterangan: 

CF[h,e] : Certainty Factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh 

gejala (evidence) E. 

MB[h,e] : Ukuran kenaikan kepercayaan (Measure of Increased Belief) 

terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. 

MD[h,e] : Ukuran kenaikan ketidakpercayaan (Measure of Increased 

Disbelief) terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh 

gejala E. 
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H  : Dugaan (Hipotesis). 

E : Peristiwa atau fakta (Evidence). 

Dari jurnal yang terdahulu, ada beberapa data kerusakan yang 

dicontohkan dalam tabel. Data pengetahuan dari data gejala dan 

penyakit, yang berupa MB dan MD, merupakan data yang fiktif (yang 

digunakan sebagai contoh) 

Tabel 2.1. Sampel Pengetahuan 

No Gejala 

Kerusakan 

Kerusakan Sekering Kebocoran Katub 

MB MD MB MD 

1 
Mesin tidak 

dapat di start 
0,95 0,30 0,77 0,48 

2 Mati tiba tiba 0,92 0,45 0,88 0,55 

3 
Daya mesin 

Berkurang 
0,12 0,75 0,12 0,66 

4 Gas buang tebal 0,10 0,55 0,79 0,57 

 

Sebuah kasus , bengkel mengalami gejala mesin diesel sulit di 

start dan daya mesin berkurang, sistem pakar memperkirakn diesel 

mengalami kerusakan umum, dengan nilai kepercayaan mengacu pada 

tabel 1. 

Berdasarkan gejala yang terjadi dengan dua kerusakan yaitu 

Kerusakan Sekering dan Kebocoran Katub. 

Maka dengan perhitungan manual seperti berikut: 

MB[Kerusakan Sekering|Mesin sulit start, mati tiba-tiba]  

= 0,95 + 0,92 x (1 - 0,95) = 0,996 

MD[Kerusakan Sekering|Mesin sulit start, mati tiba-tiba]  

= 0,30 + 0,45 x (1 - 0,30) = 0,615 

CF[Kerusakan Sekering|Mesin sulit start, mati tiba-tiba]  
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= 0,996 - 0,615 = 0,381 

MB[Kebocoran katub|Mesin sulit start, mati tiba-tiba]  

= 0,77 + 0,88 x (1 - 0,77) = 0,9724 

MD[Kebocoran katub|Mesin sulit start, mati tiba-tiba]  

= 0,48 + 0,55 x (1 - 0,48) = 0,766 

CF[Kebocoran katub|Mesin sulit start, mati tiba-tiba] 

 = 0,9724 - 0,766 = 0,1614 

Dari hasil CF pada masing masing kerusakan diperoleh nilai CF 

terbesar yaitu kerusakan pada Sekering dengan nilai CF 0,381 sehingga 

dugaan terbesar mesin diesel mengalami kerusakan Sekering. 

(Ekka:2010) 

2.3.  Basis Data  

basis data adalah suatu kumpulan data yang berhubungan secara 

logika dan secara deskripsi dari data-data yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Basis data menawarkan 

keuntungan penyimpanan data dengan format yang independen dan 

fleksibel. Hal ini dikarenakan basis data didefinisikan secara terpisah dari 

program aplikasi yang menggunakan basis data dan lingkup basis data dapat 

dikembangkan tanpa berdampak pada program-program yang menggunakan 

basis data tersebut. (Connolly dan Begg : 2010) 

2.4.  Mesin Pompa 

Mesin Pompa adalah suatu alat/ pesawat yang digunakan untuk 

memindahkan fluidacair (liquid) dari suatu tempat yang rendah ke tempat 
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lain yang lebih tingi melalui suatusistem perpipaan, atau dari suatu tempat 

yang bertekanan rendah ke tempat yangbertekanan tinggi, atau dari satu 

tempat ke tempat lain yang jauh serta untuk mengatasitahanan hidrolisnya. 

Prinsip operasinya pompa adalah memberikan perbedaan tekananantara 

bagian suction (hisap) dan bagian discharge (tekan) dengan mentransfer 

energimekanis dari suatu sumber energi luar (motor listrik, motor 

bensin/diesel ataupun turbindll.) untuk dipindahkan ke fluida kerja yang 

dilayani.Dengan demikian pompa menaikanenergi cairan yang dilayani 

sehingga cairan tersebut dapat mengalir dari suatu tempatyang bertekanan 

rendah ke tempat yang bertekanan tinggi. 

Pada suatu industri, pompa merupakan peralatan penunjang yang 

sangat penting. Hal ini karena pompa digunakan sebagai peralatan sirkulasi 

air pendingin, sebagai penggerak fluida kerja pada sistem hidrolis, sirkulasi 

minyak pelumas pada mesin dan sebagainya. Selain itu juga digunakan 

sebagai suply kebuthan air bersih, pemadam kebakaran dan lain-lain (Ekka : 

2010). 

2.5.  Internet 

Menurut Sibero (2011) “Internet (Interconneted Network) adalah 

jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara 

global, internet dapat juga dapat disebut jaringan alam suatu jaringan yang 

luas”. Seperti halnya jarigan komputer lokal maupun jaringan komputer 

area, internetjuga menggunakan protokol komunikasi yang sama yaitu 

TCP/IP (Tranmission Control Protol / Internet Protocol)” 
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internet adalah jaringan komputer di seluruh dunia yang 

menghubungkan ratusan ribu jaringan yang lebih kecil dan menghubungkan 

komputer di lembaga-lembaga akademik, ilmiah, komersial, serta individu. 

Internet dianggap sangat penting karena membantu jutaan orang di seluruh 

dunia untuk dapat berbagi berbagai jenis informasi dan layanan. (Williams 

dan Sawyer : 2010) 

2.6.  Website 

Web merupakan sebuah informasi yang dapat ditampilkan dalam 

sebuah format text, gambar, formulasi matematika, effect and sebagainya 

secara dimanis. Informasi web dapat diakses oleh seluruh pemakai 

komputer yang terhubung dalam internet. Untuk dapat mengakses semua 

informasi itu, di dalam komputer harus tersedia fasilitas yang bernama 

browser seperti Internet Explorer (IE), Netscape Navigator, Mozilla, Lynx, 

Konqueror, Opera, dan masih banyak lagi. (Saputra : 2011) 

Untuk dapat membuat sebuah web tidak diperlukan suatu software 

yang canggih (tergantung keperluan). Bagus tidaknya sebuah web 

tergantung dari kemampuan menguasai HTML (Hypertext Markup 

Language ), desain, dan programming webnya (seperti Java, Pearl, PHP, 

ASP, Flash, dsb). WWW (World Wide Web) merupakan kumpulan sumber 

atau informasi yang dihubungkan dengan hyperlinks melalui server HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). (Raharjo : 2010) 

Dengan adanya WWW seorang pengguna dapat menampilkan 

sebuah halaman virtual yang biasa disebut website. Web memiliki 

kemampuan menciptakan pertukaran data di internet dengan mudah dan 
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efisien, sehingga memungkinkan mencapai orang-orang yang tidak dapat 

dijangkau secara nyata. WWW juga dapat menghubungkan dai sembarang 

tempat di dokumen lain. 

2.7.  MySQL 

MySQL adalah sebuah basis data yang mengandung satu atau jumlah 

table. Table terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris menggandung satu 

atau sejumlah table. Table terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris 

mengandung satu atau sejumlah table. (Kustiyahningsih : 2010) 

MySQL memiliki keunggulan antara lain ; 

 Banyak ahli berpendapat MySQL merupakan server tercepat. 

 MySQL punya performa tinggi namun merupakan database yang 

simple sehingga mudah disetup dan dikonfigurasi. 

 MySQL mengerti bahasa SQL (Structured Query Language) yang 

merupakan pilihan system database modern. Anda juga dapat 

mengakses MySQL lewat protocol ODBC (Open database 

Connectivity) buatan Microsoft. 

 Banyak Klien dapat mengakses server dalam satu waktu. Database 

MySQL dapat diakses dari semua tempat di Internet dengan hak 

akses tertentu.  

 MySQL dapat berjalan dalam banyak varian UNIX dengan baik, 

sebaik seperti saat berjalan di system non-UNIX.  
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2.8.  HTML 

Menurut Sibero (2010) “HTML (Hyper Text Markup Language) 

adalah bahasa yang digunakan pada dokumen web sebagai bahasa untuk 

pertukaran dokumen web.” 

Model kerja HTML diwali dengan permintaan suatu halaman web 

oleh browser. Berdasarkan URL (Uniform Resource Locator) atau dikenal 

dengan sebutan alamat internet, browser mendapatkan alamat web server, 

mengindekasi halaman yang dikehendaki dan menyampaikan segala 

informasi yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya web server akan 

mencarikan berkas yang diminta dan memberikan isinya ke browser. 

Browser yang mendapatkan isinya segera melakukan proses penterjemahan 

kode HTML dan menyampaikan ke layer pemakai. (Anhar : 2010) 

2.9.  PHP 

Menuru Saputra (2011) “PHP Hypertext Preprocessor merupakan 

suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu 

website dinamis.” PHP dapat digunakan untuk meng-update database, 

menciptakan database, dan mengerjakan perhitungan matematika. 

Keunggulan PHP antara lain ; 

 Dapat dijalankan pada berbagai Operating System, Misalnya: 

Windows, LINUX, dan Mac OS. 

 Dapat dijalankan diberbagai Webserver Misalnya: Apache, 

Microsoft IIS, Caudium, PWS. 
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 Database yang dapat digunakan: MySQL, PostgreSQL, Oracle, 

Microsoft Access, Interbase. 

Perkembangan PHP hingga saat ini sudah ke versi 5. PHP 5 

mendukung penuh Object Oriented Programing (OOP), integrasi XML dan 

mendukung semua ekstensi terbaru MySQL. 

 


